
UCHWAŁA NR 137/XX/2016
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 69/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 199 z późn. zm.1)), w związku 
z uchwałą nr 376/XLIX/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 10 listopada 2014 r.,

po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Konopiska,

oraz przyjmując do wiadomości:

a) brak uwag do planu, oraz

b) brak zobowiązań gminy z tytułu realizacji obiektów infrastruktury będących zadaniem własnym Gminy

Rada Gminy Konopiska uchwala zmianę uchwały Nr 69/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 
20 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska 

(Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 23 poz. 2307, ze zm.)

§ 1. Zmiana planu dotyczy fragmentu obejmującego część działki nr 603 obręb Aleksandria Pierwsza, 
w granicach określonych na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1, sporządzony na mapie w skali 1:1000.

§ 3. 1. W § 10 w ust. 13 uchwały nr 69/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. po pkt.9 
dodaje się pkt. 10, w brzmieniu:

“10. RL LASY Zagospodarowanie zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasów prywatnych. 
W granicach terenu dopuszcza się lokalizację niewymagających wyłączania terenu z użytkowania leśnego sieci 
i obiektów infrastruktury technicznej oraz urządzeń rekreacyjnych.”.

2. W załączniku do uchwały nr 69/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r., w części 13, 
w załączniku graficznym nr 12 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości w wysokości 30%.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

1) Zm. poz. 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830 i 1890.
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§ 6. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określone niniejszą uchwałą wchodzą 
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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UZASADNIENIE

Zmiana planu opracowana na wniosek właściciela terenu. Teren opracowania znajduje się w luce między
zabudową istniejącą i terenami przeznaczonymi pod zabudowę na mocy decyzji o warunkach zabudowy i nie
ma uzasadnienia dla utrzymywania dla niego ustaleń wykluczających zabudowę. (Jako terenu użytków
zielonych) .

Wynikające z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymogi zostały
spełnione następująco:

1) zachowano równowagę między interesem prywatnym i publicznym oraz zasady ochrony własności – ul.
Brzozowa ma w stanie obecnym wymagane prawem parametry. Innych ewentualnych konfliktów na styku
interes prywatny - interes publiczny nie należy się spodziewać;

2) zachowano wymogi w zakresie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania
przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni, walorów architektonicznych i krajobrazowych poprzez
usytuowanie nowego terenu przewidzianego do zabudowy bezpośrednio przy terenach już zabudowanych i
uzbrojonych. Równocześnie utrzymano obowiązujące dla sąsiadujących terenów wymogi w zakresie
kształtowania zabudowy;

3) odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostało pozytywnie
zaopiniowane i uzgodnione przez właściwe organy (RDOŚ, PPIS) ze względu na pomijalne spodziewane
oddziaływanie w tym zakresie.

Przewidziane nowe zagospodarowanie nie ma znaczącego wpływu na transportochłonność układu
przestrzennego.

W granicach terenu objętego planem nie występują obiekty zabytkowe ani tereny objęte z tego tytułu
ochroną.

Gmina nie posiada analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1; zgodność z wynikami tej analizy nie może być w
tej sytuacji oceniona.

Realizacja planu nie będzie miała skutków po stronie wydatków dla budżetu gminy.

Po stronie dochodów budżet może natomiast zanotować dodatkowe wpływy:

- z tytułu opłaty przewidzianej w art. 36 ustawy, w zależności od terminu i ostatecznej powierzchni terenu
sprzedanego - do ok. 60 000 zł,

- z tytułu podatku od nieruchomości, w skali rocznej, w zależności od powierzchni terenu wykorzystanego
pod zabudowę i faktycznej intensywności zabudowy - do ok. 1200 zł z podatku od gruntów i do ok. 1000 zł
z podatku od budynków. (Wszystkie szacunki wg cen gruntów i stawek podatków w roku 2016)

Rzeczywista wysokość wpływów może być znacząco niższa. Szczegóły zawarte są w “Prognozie skutków
finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dla
terenu przy ul. Brzozowej”.

Inne przychody, np. z tytułu zwiększonego zatrudnienia (podatek PIT) nie są możliwe do określenia na
etapie opracowania planu.
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